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االستغفار.. طريقك للسعادة والطمأنينة!!

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 

له،  له، ومن يضلل فال هادي  ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

ڇ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڇ   آل عمران: ١٠٢   

ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڇ 

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڇ النساء:١  

ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڇ 

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ڇ األحزاب: ٧٠ - ٧١ 

أما بعد..:

وأنت   - اهلل  رعاك   – أعلم 

احلياة  ه��ذه  يف  تبحر 

حياتك  ف��إن  الدنيا، 

من  يشء  مع  متتزج  أن  بد  ال 

تسقط  أن  بد  وال  واالختبار،  أحيانا وتنجو أحيانا أخرى.االبتالء 

والسعيد املوفق هو ذلك الذي إن وقع يف املعايص والذنوب، حاسب 
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نفسه ثم غري اجتاه سريه إىل الطريق الصحيح، وعاد إىل ربه سبحانه وتعاىل، 

فعن أنس ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال ) كل ابن آدم خطاء 

وخري اخلطائني التوابون ( رواه الرتمذي وابن ماجه واحلاكم.

املنهيات  يرتكب  أن  بد  ال  آدم  ابن  وكل  خطاء،  آدم  ابن  كل  نعم 

واملخالفات صغرية كانت أم كبرية، وال بد أن يقع أحيانا يف شباك الشيطان 

والنفس واهلوى والدنيا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل أعددنا العدة 

للدخول إىل هذه املعركة الرشسة؟؟!.

    رحم اهلل من قال:
سلطت م��ا  ب��أرب��ع  بليت  وشقائيإين  بليتي  لعظم  إال 
واهلوى ونفيس  والدنيا  كيف التخلص من يدى أعدائيإبليس 

إن اهلل سبحانه وتعاىل قد حذرنا من خطوات الشيطان وما يدعوا إليه، 

كل  وحيرص  غنيًا،  الرجل  كان  ولو  الفقر  مسألة  من  يضّخم  قد  فالشيطان 

احلرص عىل أن ال ينفق الواحد منا رياالً واحدًا، بل يبث الرعب واخلوف 

لدى البعض من خالل التفكري يف املستقبل، واخلشية من تقلب احلال.

إننا إن مل نعرف حقيقة الشيطان وما يدعوا إليه، فال بد أن يتسلل كاللص 

إىل قلعة القلب، فإن كانت قلعة القلب غري حمصنة، فام من شك أنه سوف جيد 
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مدخال إىل ذلك بدون مقاومة، ثم يث�قل عىل القلب والنفس نور االستقامة، 

وباب األنفاق، واإلحسان إىل الناس، ومن إعانة املحتاجني واملساكني.

ويزين لنا طريق الفحشاء واملنكر، ويدعوا دون كلل أو ملل إىل األعامل 

السيئة واملهلكة، فأعرف عدوك اآلن وأحذر منه كل حذر حتى ال يأخذك 

إىل أبواب اهلالك والضياع.

ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ     ڭ     ڭ   ڇ  وجل  عز  قال 

ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ڇ البقرة: ٢٦٨ 

ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ڇ  وجل  عز  اهلل  وقال 

ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  

جئ  حئ  مئ      ىئ  يئڇ البقرة: ١٦٨ - ١٦٩ 

السوء  فعل  إىل  ودعتك  هيجتك  فإن  جنبيك،  بني  التي  النفس  واحذر 

خمالفتها  ففي  عليك،  ثقيال  األمر  هذا  كان  خمالفتها، ولو  إىل  فأسعى  والرش 

سوف تكون النجاة والفوز.

وقد حذرنا اهلل سبحانه وتعاىل عىل لسان امرأة العزيز أن النفس ألمارة 

بالسوء، فقال اهلل عز وجل ڇ ىئ  يئ  جب  حب  خب         مب  ىب    يب        جت  

حت  خت   مت  ىت  يت  جث  مث   ڇ هود: ٥٣ 
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جاء يف التفسري امليرس: قالت امرأة العزيز: وما أزكي نفيس وال أبرئها, إن 

النفس لكثرية األمر لصاحبها بعمل املعايص طلبا مللذاهتا, إال َمن عصمه اهلل. 

إن اهلل غفور لذنوب َمن تاب ِمن عباده, رحيم هبم. اه�

أما عن اهلوى، فهو ما متيل إليه النفس مما مل يبحه الرشع، وقد جاء الرشع 

إلخراج املكلف من سجن اهلوى، حتى يكون عبدًا هلل سبحانه وتعاىل، قال 

اهلل عز وجل ڇ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ڇ النازعات: ٤٠  

النبي صىل اهلل عليه وسلم قال )إنام  وعن أيب برزة ريض اهلل عنه، عن 

أخشى عليكم شهوات الغي يف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى( رواه 

صىل اهلل  أمحد والبزار والطرباين. وعن أنس ريض اهلل عنه، عن رسول اهلل 

املرء  وإعجاب  متبع  وهوى  مطاع  فشح  املهلكات  وأما   ( قال  وسلم  عليه 

بنفسه ( رواه البزار والبيهقي وغريمها.

اهلل  قال  فقد  والتكاثر،  والتفاخر  الزينة  دار  فإهنا  الدنيا  احلياة  عن  وأما 

ڇ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ       عز وجل 

ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ      چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ                ڄڄ  

ڇ  گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ  

الحديد: ٢٠ 
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إن يف هذا احلطام الزائل سقط من سقط يف شباك الغفلة وطول األمل، 

ونجا من نجا من تلك الشباك املهلكة، وكثري من الناس قد أحسنوا عالقتهم 

مع الدنيا، وعقدوا اتفاق معها للمرح واللعب، وأضاعوا عالقتهم مع كتاب 

رهبم جل جالله، وسنة نبيه صىل اهلل عليه وسلم إال ما رحم ربك وقليل ما 

هم.

إن هذه الزخارف والزينة التي نراها يف احلياة الدنيا ما هي إال متاع زائل، 

وال   – اهلل  حفظكم   – تغرتوا  فال  قريبا،  تنقشع  أن  توشك  صيف  وسحابة 
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تتعلق قلوبكم هبا، فقد قال اهلل عز وجل ڇ ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  

ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ    ہ   ہہ   ہ   ۀ  

ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڇ آل عمران: ١٨٥

لفعل  باملسارعة  لعب وهلو، وحثنا  دار  الدنيا  أن  اهلل عز وجل  ذكر  بل 

التقوى قوال وعمال، قال اهلل  اخلريات، والتنافس جلمع احلسنات، وحتقيق 

عز وجل ڇ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھھ  ے  ے    

ۓ  ڇ األنعام: ٣٢ 

إن�ها معركة رضوس بيننا وبني الشيطان والنفس واهلوى والدنيا، وربام 

املعركة طويلة وشاقة، فنسقط مرة وننجو مرة أخرى، ولنحذر  تكون هذه 

كل احلذر أن ال يكون السقوط دائام أو كثريا.

عنان  بلغت  ولو  ذنوبنا ومعاصينا  نستعظم  أن ال  علينا  ينبغي  وكذلك 

وامللذات  الشهوات  ظلمة  يف  وضائعون  هالكون  أننا  أنفسنا  ونرى  السامء، 

املحرمة، وأن الغفور الرحيم سوف يطردنا من باب رمحته ومغفرته.

فرمحة اهلل عز وجل وسعت كل يشء، وهو الذي يغفر الذنوب مجيعا، 

ومغفرته  رمحته  باب  طرقنا  ثم  بلغت،  ما  واملعايص  الذنوب  بلغت  ولو 

الرحيم،  الغفور  الكريم،  الرب  الباب علينا، فام أحلم هذا  لوجدنا قد فتح 
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نعصيه ونخالف أمره يف الليل والنهار وهو يسرتنا ويمهلنا، وينادي يف الثلث 

األخري من الليل ) من يستغفرين فأغفر له (.

بن  الشكر - عن مالك  الدنيا رمحه اهلل - يف كتاب  أيب  ابُن  وقد أخرج 

دينار رمحه اهلل قال: قرأُت يف بعض الكتب أنَّ اهلل يقول ) يا بَن آدم، خريي 

، وأحتبَّب إليك بالنِّعم، وتتبغَّض إيلَّ باملعايص،  َك يصعُد إيلَّ ينزل إليك، ورشُّ

وال يزال ملٌك كريم قد عرج إيل منك بعمٍل قبيح (

بل أعجب ما قرأت من األحاديث النبوية أن صاحب الشامل ال يسّجل 

الذنب الذي اقرتفته مبارشة، وإنام ُيمهلك ويعطيك فرصة ملدة ست ساعات، 

حتى تستعيد أنفاسك وتعلم يف أي الطريق سقطت، فربام بعد ذلك تتوب 

وترجع إىل ربك، فإن مل تتب وترجع ُك�تبت سيئة واحدة.

فقد جاء احلديث الذي حسنه اإلمام األلباين يف صحيح اجلامع عن النبي 

صىل اهلل عليه وسلم قال ) إن صاحب الشامل لريفع القلم ست ساعات عن 

العبد املسلم املخطئ فإن ندم واستغفر اهلل منها ألقاها وإال كتبت واحدة ( 

فأقبل إىل الغفور الرحيم..

وأبحر إىل شواطئ التائبني..

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ) لو 
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أخطأتم حتى تبلغ السامء ثم تبتم لتاب اهلل عليكم  ( رواه ابن ماجه بإسناد 

جيد . وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

قال ) التائب من الذنب كمن ال ذنب له ( رواه ابن ماجه والطرباين.

وعن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه قال: قلت يا رسول اهلل أوصني قال 

)عليك بتقوى اهلل ما استطعت، واذكر اهلل عند كل حجر وشجر، وما عملت 

الطرباين  رواه  بالعالنية (  بالرس، والعالنية  له توبة، الرس  من سوء فأحدث 

بإسناد حسن.

إن باب التوبة مفتوح – أهيا القارئ الكريم- ومل يغلق حتى اآلن، فأكرس 
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رب  إىل  الصادقة  بالعودة  اهلوى،  وأتباع  والغفلة  املحرمة  الشهوات  حاجز 

األرض والساموات، وأطرق باب رمحته بالدعاء، واللجوء إليه يف كل وقت، 

املسري إىل  التي ربام ثقلت عليك  الذنوب واخلطايا  واستغفر ربك من مجيع 

جنة الرمحن، وأبعدتك عن أبواب اخلري والصالح.

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ          ڤ   ڇ  وجل  عز  اهلل  قال 

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ  

ڍ  ڌ  ڇ آل عمران: ١٣٥ 
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ذنوهبم  من  واستغفروا  إليه،  فلجئوا  ووعيده  اهلل  وعد  ذكروا   .. نعم 

عنها  للسفر  الرحال  وشدوا  يعلمون،  وهم  عليها  يرصوا  ومل  وخطاياهم 

وهجرها بكل قوة وعزيمة، فيا برشاهم يف هذه احلياة الدنيا قبل اآلخ�رة.

إال من سلك طريق  يتذوق طعمها  لذة ومتعة ال  الدنيا  إن يف   .. أخي 

الصاحلني، وثبت عىل أركان اإليامن، وأبتعد عن الذنوب واملعايص، واجتهد 

ۉ   ڇۉ   احلسنات  وكسب  اخلريات  لفعل  وتنافس  الصاحل�ة،  األعامل  يف 

ې  ې      ې  ڇ المطففين: ٢٦

فانتهز واغتنم هذه الفرصة قبل الرحيل...!!

انتهزوا  قوم  يا  الرباين:  الفتح  يف  اهلل  رمحه  اجليالين  عبدالقادر  قال 

واغتنموا باب احلياة ما دام مفتوحًا، عن قريب يغلق عنكم، اغتنموا أفعال 

اخلري ما دمتم قادرين عليها، اغتنموا باب التوبة وادخلوا فيه ما دام مفتوحًا 

الدعاء فهو مفتوح لكم، اغتنموا باب مزامحة إخوانكم  لكم، اغتنموا باب 

الصاحلني فهو مفتوح لكم.اه�

فحاسب نفسك - أخي يف اهلل - قبل أن حُتاسب، وأرجع إىل ربك قبل 

الرجعى إليه وأنت من غري زاد، واعلم أهنا سويعات توشك أن ترحل عنها 

تتمنى وتشتهي  ما  بينك وبني  ثم حيال  بخروج روحك من جسدك  وذلك 
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لتلك األماين الزائفة، وتقول بعد ذلك ريب ارجعون

قال اهلل عز وجل ڇ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  

ڇ  ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ     ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ              ۆ   ۇۆ   ڭۇ   ڭ    ڭ  

المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠  

حال  عن  تعاىل  خيرب  تفسريه:  يف   - اهلل  رمحه   - كثري  ابن  احلافظ  قال 

املحترض عند املوت، من الكافرين أو املفرطني يف أمر اهلل تعاىل، وقيلهم عند 

ذلك، وسؤاهلم الرجعة إىل الدنيا، ليصلح ما كان أفسده يف مدة حياته؛ وهلذا 

قال: ڇ ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ ڇ . اه�

– حفظك اهلل ورعاك- وارجع إىل ربك قبل أن تأيت ساعة  فشد اهلمة 

التائبني  سفينة  واركب  روحك،  لقبض  الروح  ملك  يأيت  أن  قبل  الرحيل، 

والنادمني وال تستوحش طول السفر حتى تصل إىل شواطئ النجاة.

واجعل الصاحلني املخلصني رفقائك يف هذا الدرب، فإهنم خري معني 

لك عىل اإلبحار يف هذه احلياة الدنيا املتالطم فيها أمواج من الفتن والشهوات 

املحرمة.

ولتعلم .. إن الدنيا دار ابتالء باملكاره والشهوات، فطوبى ملن ثبت عىل 

امللذات  يف  االنغامس  عن  وأبتعد  اجلنة،  إىل  طريق  ذلك  فإن  وصرب  املكاره 
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بن  أنس  النار، ففي صحيح مسلم عن  إىل  املحرمة ألهنا طريق  والشهوات 

قال:  عنه  اهلل  ريض  مالك 

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم ) حفت اجلنة باملكاره، 

وحفت النار بالشهوات (

سبحانه  اهلل  أن  وتذكر   

وتعاىل قد أمر نبيه الكريم – صىل اهلل عليه وسلم - بالصرب مع أصحابه من 

فقراء املؤمنني الذين يعبدون رهبم، وأن ال يقلب عيناه لرؤية ما عند الكفار 

من زينة احلياة الدنيا.

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڇ  وجل  عز  اهلل  قال 

پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڇ الكهف: ٢٨ 

وأعلم –  وفقك اهلل – أن تلك السيئات واآلثام التي ارتكبتها وتلطخت 

هبا يف املايض القريب، إن عدت وأنبت إىل ربك ، وفتحت صفحة جديدة 

الصاحلة،  األعامل  من  وأكثرت  وكبريه،  الذنب  صغري  وتركت  حياتك،  يف 

فإن اهلل تبارك وتعاىل يبدل تلك السيئات حسنات، إنه مالك امللك، الغفور 
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ليتوب  بالنهار  يده  النهار، ويبسط  ليتوب ميسء  بالليل  يده  يبسط  الرحيم، 

ميسء الليل حتى تطلع الشمس من مغرهبا.

قال اهلل عز وجل ڇ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  

چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   

ڑ  ڑ  ڇ سورة الفرقان 7٠-7١. 

التوبة   ((  .. البال  وراحة  والطمأنينة  السعيد  للعيش  الطريق  فأول 

النصوح (( ثم حتقيق اإليامن، واإلكثار من األعامل الصاحلة، وترك الذنوب 

واملعايص والندم عىل اقرتافها يف أيام قد خلت.
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الرمحن،  عناية  وحتفك  واستقرار،  بأمان  حياتك  يف  ذلك  بعد  تعيش 

وت�ت�نزل عليك الربكات والرمحات، ويأتيك الرزق من الرزاق من حيث ال 

حتتسب، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.

قال حممد الصادق عرجون يف كتاب سنن اهلل يف املجتمع: وقد بني القرآن 

العظيم أن من سنن اهلل تعاىل التي أجرى نظام املجتمع يف ظل سلطاهنا أنه إذا 

اعتصم املجتمع أي جمتمع بحبل اإليامن ، واستمسك بالتقوى ، واستقام يف 

منهج حياته عىل طريق اخلري واحلق..

له  وتفتحت  السامء،  من  وإنعاماته  ورمحاته  اهلل  بركات  عليه  تنزلت 

ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ    ڇ  وجل  عز  اهلل  قال  وكنوزها،  خرياهتا  عن  األرض 

ٺ    ٺ   ٺ   ٺ             ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  

ٿ  ٿ  ڇ األعراف: ٩٦. اه�

أهيا املسلم وأيتها املسلمة... 

إن لالستغفار والتوبة آثارًا وأرسارًا مجيلة ورائعة، وهو بلسم وسّلم   

إىل الطمأنينة والسعادة التي يبحث عنها كثري من الناس، وهو الطريق املمتع 

الذي من سلكه يكون قد حط رجليه عىل سفينة النجاة.
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السعادة  يريد  من  وإىل  والزالت،  الذنوب  غفران  يريد  من  كل  فإىل 

األبدية، وإىل ك�ل من يريد الطمأنينة واالستقرار يف حياته، وإىل أولئك الذين 

يريدون األلفة واحلب يف احلياة الزوجية، وإىل ك�ل مبتىل ومصاب، وإىل من 

ضاقت عليهم الدني�ا بام رحبت، وإىل كل شاب وفتاة تعرست أمورهم أمام 

بوابة الزواج.

عليكم بكث�رة االستغفار والتوب�ة، الذي قد هتاون فيه كثري من املسلمني 

واملسلامت وذلك بسبب عدم استشعارهم أمهية وفضل االستغفار يف حياهتم 

الدنيوية واألخروية.

واملتاع  القلب،  وطمأنينة  البال،  وراحة  الصدر،  انش�راح  يريد  فمن 

احلس�ن. فعلي�ه بعتبة االستغفار، قال اهلل تعاىل ڇ ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڇ هود: ٣

من  وتاب  استغفر  ملن  احلسن  باملتاع  وجل  عز  اهلل  من  وعد  اآلية  ففي 

مجيع الذنوب واخلطايا، واملراد بقوله ڇ ۓ  ڭ  ڭ  ڇ كام قال ابن عباس 

ريض اهلل عنه: يتفضل عليكم بالرزق والسعة. وقال القرطبي  رمحه اهلل  »هذه 

ثمرة االستغفار والتوبة أن ي�متعكم باملنافع من سعة الرزق ورغد العي�ش«

وإىل كل من يريد قوة اجلس�م، وصحة البدن، ونزول املطر بتتابع، وكثرة 
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السالم      باالستغف�ار، قال اهلل عز وجل عن هود عليه  اخلري والربكة، فعليه 

ڇ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  

ی    ی  ڇ سورة هود:٥٢

الغامم،  املطر من  ونزول  والزالت،  الذنوب  يريد غفران   وإىل كل من 

والذري�ة الصاحلة، والرزق الواس�ع، فعلي�ه باالستغفار، قال اهلل عز وجل 

عن نوح عليه السالم ڇ ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   ٱ    ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ڇ 

 سورة نوح ١٠-١٢.

أن  عىل  دلي��ل  اآليات  ف��ي   « تعاىل:  اهلل  رمح��ه  القرطب��ي  يق��ول 
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االستغف��ار ُيست�ن��زل ب�ه الرزق واألمط���ار«

اهلل  إىل  تبتم  إذا  »أي  تفسريه:  يف  اهلل  رمحه  كثري  ابن  احلافظ  ويقول 

السامء  بركات  من  وأسقاكم  عليكم،  الرزق  كثر  وأطعتموه  واستغفرمتوه، 

، وأخرج لكم من بركات األرض، وأنبت لكم الزرع، وأدر لكم الرضع، 

وجعل لكم جنات فيها أنواع الثامر، وخللها باألن�هار اجلارية بينها«.

ويف أيرس التفاسري للشيخ أبو بكر اجلزائري قال« من هداية هذه اآليات 
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الكريامت : أنه استنبط بعض الصاحلني من هذه اآليات أن من كانت له رغبة 

يف مال أو ولد فليكثر من االستغفار الليل والنهار وال يمل، يعطه اهلل تعاىل 

مراده من املال والولد." اه�.

األحوال،  ومغري  األبواب،  مفتح  فاالستغفار   .. وأخوايت  أخواين  نعم 

وجالب اخلري، وهو طريق يأخذ بيديك إىل الفالحالفالح، وبه تستدفع النقم 

والعقوبات العامة.

روي عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه قال: كان يف األرض أمانان 

عز  اهلل  قال  به،  فتمسكوا  اآلخر  فدونكم  أحدمها  رفع  وقد  اهلل  عذاب  من 

وجل ڇ ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ            ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئ   ڇ األنفال اآلية ٣٣.

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  مسعود  أبن  وعن 

وسلم ) من الزم االستغفار جعل اهلل له من كل ضيق خمرجًا ومن كل هم 

فرجًا ورزقه من حيث ال حيتسب ( أخرجه أبو داود: كتاب الصالة باب يف 

االستغفار 85/٢ وله شواهد.

هذا  ففي  احلديث:  هذا  رشح  يف  مهام  حسن  بن  أمحد  بن  حسن  قال 

االستغفار؛  أكثر  من  جينيها  ث�مرات  عن  املصدوق   الصادق  خيرب  احلديث 
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إحداها الرزق من اهلل الرازق ذي القوة املتني من حيث ال يظن العبد، وال 

يرجو وال خيطر بباله؛ فعىل الراغبني يف الرزق، وكثرت�ه وبركته املسارعة إىل 

االستغفار باملقال والفعال، ولكن احلذر احلذر من االقتصار عىل االستغفار 

باللسان دون الفعال فإنه فعل الكاذب�ني. اه�

نقول  والتوبة،  االستغف�ار  يف  هذا  كل  ويقول  يتساءل  البعض  ورب�ام 

نعم كل هذا يف االستغفار والتوبة ورب�ام أكثر من ذلك، ألن م�ا يصيبنا من 

مصائب وه�موم ومشاكل وتعرس، فاألغلب أنه بسبب التهاون يف الطاعات 

والواجبات أو بسبب ارتكاب املنهيات واملخالفات الرشعية.

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ   قال اهلل عز وجل ڇ 

جب  حب          خب  ڇ الشورى:٣٠، وقال جل جالله ڇ ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  

ڇ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

النساء:١٢٣.

حب    جب   يئ                ىئ   مئ   حئ     جئ   ی         ی   ڇ  وجل  عز  اهلل  وقال 

خب       مب  ىب   يب  جت  حت  خت   ڇ  الروم: ٤١.

ويف احلديث عن عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنه قال، قال رسول اهلل صىل 

اإلمام  مسند   ) أمري  والصغار عىل من خالف  الذلة  ) وجعل  عليه وسلم 
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أمحد. وقال أمحد شاكر إسناده صحيح.

الليل  ف�ي  االستغفار  لنكث�ر من  املسلم�ة..  أختي  ويا  املسلم  أخي  فيا 

والنه�ار حتى نفوز باألجر العظي�م، في�ا برشى من وجد استغفارًا كثي�رًا يف 

صحيفت�ه، ويا خسارة من مل جي�د شيئًا من ذلك يف ي�وم ال ينفع مال وال بنون 

إال م�ن أتى اهلل بقلب سلي�م.

عن عبد بن برس ريض اهلل عنه قال: سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم 

بإسناد  ابن ماجه  ( رواه  استغفار كثري  يقول ) طوبى ملن وجد يف صحيفته 

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  ريض  الزبري  وعن  والبيهقي.  صحيح 

وسلم قال ) من أحب أن ترسه صحيفته فليكثر فيها من االستغفار ( رواه 

البيهقي بإسناد ال بأس به.

أهيا املسلم املوفق - كيف كان األنبياء واملرسلني يستغفرون    – وإليك  

إليه  يلجئون  وجل  عز  اهلل  خلق  صفوة  هم  هؤالء  كان  فإذا  وجل،  عز  اهلل 

ويستغفرونه دائام، ويلحون عليه بالدعاء وطلب املدد منه وحده ال رشيك 

له.

فكيف بحايل وبحالك وقد تلطخنا بالذنوب واملعايص، وقرصنا يف كثري 

من العبادات واألوامر، فحري بنا أن نكثر من التوبة واالستغفار ونضاعف 
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من ذلك، لعل وعسى أن يتوب اهلل عز وجل علينا ويغفر لنا ذنوبنا. 

واهلل املستعان وبه التكالن ..

وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم..

 يقول اهلل سبحانه وتعاىل عن استغفار أبينا آدم وزوجه: ڇ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ڇ األعراف:٢٣

 ويذكر لنا اهلل عز وجل استغفار نبيه موسى عليه الصالة والسالم  ڇڎ  

ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ڇ  القصص:١٦ ،

 ويقول اهلل عز وجل عن داود عليه الصالة والسالم ڇ ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ص:٢٤، ويقول جل جالله عن سليامن   ڇ  ې  ې       ې   ى    ى   ائ  ائ  

ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ   عليه الصالة والسالم ڇ 

ۈ      ۈ   ڇ ص:٣٥

ويقول اهلل عز وجل عن نوح عليه الصالة والسالم ڇ حئ  مئ     ىئ  يئ  

جب  حب  خب   مب  ىب  يب  ڇ نوح:٢٨.

هؤالء هم رسل اهلل عليهم صلوات اهلل وسالمه، أقرب اخللق إىل اهلل، 

والتوبة،  االستغفار  كيفية  ويرشدوننا  يعلموننا  وجل،  عز  باهلل  وأعلمهم 

ويطلبون املغفرة من رب العاملني، ولقد كان نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم 
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سيد املستغفرين مع أن اهلل سبحانه وتعاىل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

تأخر.

مجيع  يف  يستغفر  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  الكريم  رسولنا  كان  فقد 

ُه َلُيغاُن عىل َقْلبِي، وإين ألَْسَتْغِفُر اهللََّ  أحواله، قال عليه الصالة والسالم ) إنَّ

ةٍ  ( صحيح مسلم. وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم )واهللّ  يف الَيْوِم ِمَئة َمرَّ

ة ( صحيح البخاري. إيّن ألَْسَتْغِفُر اهللََّ وأُتوُب إَليِه يِف الَيْوِم أكَثَر ِمن َسْبِعنَي َمرَّ

وعن ابن عمر - ريض اهلل عنه - قال: إن كنا لنعد لرسول اهلل صىل اهلل 

“رب اغفر يل وتب عيل إنك أنت  عليه وسلم يف املجلس الواحد مائة مرة 

التواب الرحيم" رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح. 
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وعن ثوبان - ريض اهلل عنه – قال ) كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

أداء صالة  بعد  بمعنى  رواه مسلم.   ) ثالثا  استغفر  انرصف من صالته  إذا 

الفرض يستغفر ثالث مرات عليه الصالة والسالم: استغفر اهلل، استغفر اهلل، 

استغفر اهلل.

خطيئتي  يل  اغفر  اللهم   ( وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  دعاء  من  وكان 

هزيل  يل  اغفر  اللهم  مني،  به  أعلم  أنت  وما  أمري،  يف  وإرسايف  وجهيل، 

اللهم اغفر يل ما قدمت، وما  وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، 

أخرت وما أرسرت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت املقدم وأنت 

املؤخر وأنت عىل كل يشء قدير ( متفق عليه من حديث أيب موسى األشعري 

واللفظ ملسلم.

تقود  وأنت  البيت،  ويف  الطريق،  يف   - الكريم  أخي   – ربك  استغفر   

مركبتك، وأنت مع األصدقاء، وأحرص كل احلرص عىل أن ترطب لسانك 

هو  فهذا  وجل،  عز  اهلل  بذكر  دائام  واهلج  والتوبة،  االستغفار  من  باإلكثار 

طريق النجاح والفالح يف الدنيا قبل اآلخرة. 

اهلل  اهلل صىل  قال رسول  قال:  عنه  اهلل  األشعري ريض  أيب موسى  عن 

رواه  عليه وسلم ) ما أصبحت غداة قط إال استغفرت اهلل فيها مائة مرة ( 
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الطرباين.

وهنا لفتة مهمة يف احلديث املذكور، فمع انشغال نبينا وقائدنا وقدوتنا 

حممد صىل اهلل عليه وسلم هبم األمة، من دعوة وتذكري ونصح وجهاد، إال 

إنه عليه الصالة والسالم قد خصص وقت لالستغفار، فحري أن نتمسك 

هبديه صىل اهلل عليه وسلم.
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أخي الكريم..وأختي الفاضلة..

كم هم الذين يف ضيق وينتظرون املخرج؟ وكم هم الذين يف هم ينتظرون 

الفرج ؟ وكم هم الذين يف مشاكل ومصائب يبحثون عن العالج هنا وهناك. 

ورب�ام بحثوا عن العالج يف املحرمات واملنهيات من رشب املسكرات، 

العرافني  عىل  والرتدد   ، الغرائز  وإشباع  الشهوات  مراتع  يف  واالنغامس 

والكهان، فأين هم من هذا الدواء الناجع الذي ضيعه الكثري منا ؟؟!! 

إنه دواء الروح والقلب.
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الدكتور حسني رشفه يف ختام كتابه سنن اهلل يف إحياء األمم )... قال 

بداية  فاالستغفار والتوبة يتحوالن إىل سلوك حضاري متارسه األمة، وهو 

مدار  عليها  التي  القلبية  األعامل  رصح  يف  األوىل  اللبنة  وهو  البناء،  طريق 

صالح األمم.

التمتيع  آثارًا وثامرًا لالستغفار والتوبة هي:  الكتاب والسنة  وقد رتب 

احلسن إىل أجل ُمسمى – إدرار األمطار وما ينتج عنها من جنات وأهنار – 

زيادة القوة باإلمداد باألموال والبنني، هذا ما ضمنه اهلل تعاىل لألمة املالزمة 

لالستغفار والتوبة، وهو وعد اهلل تعاىل الذي ال خيلف امليعاد. اه�

فف�ر إىل اهلل سبحانه وتعاىل ، وأجلئ إليه يف الليل والنهار ، وتقرب إليه 

بعمل الطاعات، والبعد عن املعايص والذنوب فهي داء، واجتهد يف اإلكثار 

من دواء القلوب. قال قتادة رمحة اهلل ) إن القرآن يدلكم عىل دائكم ودوائكم، 

أما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فاالستغفار (

وقال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ) العجب ممن هيلك ومعه النجاة 

قيل: وما هي؟ قال: االستغفار ( وكان ريض اهلل عنه يقول ) ما أهلم اهلل - 

سبحانه وتعاىل- عبدًا االستغفار وهو يريد أن يعذبه (

العبد بني ذنب ونعمة ال يصلحهام إال  وقال أحد الصاحلني األخيار ) 
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احلمد واالستغفار ( ويروي عن لقامن عليه السالم أنه قال البنه ) يا بني إن 

هلل ساعات ال يرد فيها سائاًل فأكثر من االستغفار (

وقال بكر بن عبد اهلل املزين -رمحه اهلل تعاىل- ) أنتم تكثرون من الذنوب؛ 

فاستكثروا من االستغفار، فإن الرجل إذا وجد يف صحفيته بني كل سطرين 

استغفارًا رسه مكان ذلك (

وعن احلسن البرصي رمحه اهلل قال: » أكثروا من االستغفار يف بيوتكم، 

أينام  جمالسكم،  ويف  أسواقكم،  وف�ي  طرقك���م،  وف���ي  موائدكم،  وعىل 

ك�نتم؛ فإنكم ما ت�درون متى تنزل ال�مغفرة «

وقال أحد الصاحلني : أربعة جتلب الرزق: قيام الليل، وكثرة االستغفار 

باألسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره .

وقال جعفر بن حممد لسفيان الثوري رمحهم اهلل تعاىل ) إذا كثرت مهومك 

فأكثر من ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، وإذا درت عليك النعم فأكثر 

من احلمد هلل رب العاملني، وإذا أبطأ عنك الرزق فأكثر من االستغفار (

وعن بكر بن عبد اهلل املزين رمحه اهلل يقول: » لقيت أًخا يل من إخواين 

ينبغي  أنه  غري  أقول؛  ما  أدري  ما  فقال:  أوصني.  أخي  يا  فقلت:  الضعفاء 

هلذا العبد أن ال يفرت عن احلمد واالستغفار وابن آدم بني نعم��ة وذنب وال 
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تصلح النعمة إال باحلم�د والشك�ر وال الذنب إال بالتوب��ة واالستغف����ار. 

قال: فأوسعن���ي علاًم ما شئ���ت « 

أخواين وأخوايت .. إن القلب ال يسعد وال هيدى له بال إال بالتقرب إىل 

رب السامء، واإلنطراح بني يديه بذل وافتقار، واإلكثار من الدعاء والذكر، 

إهنا حقيقة ال بد أن ندركها، فلو مجعت ما مجعت من حطام الدنيا، فإهنا لذات 

إذا مل تسخرها  القيامة  ومتع زائلة ال حمال، ورب�ام تكون حرسة وندامة يوم 

لطاعة الرمحن.
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إن من يريد السعادة احلقيقية واألمن واالستقرار النفيس فعليه بالعودة 

الصادقة إىل اهلل عز وجل، ولزوم عتبة العبودية، واإلكثار من االستغفار يف 

الليل والنهار، وحتقيق اإلي�امن الصايف الذي ال يشوبه شائبة.

وصوم  وزكاة  صالة  من  الصالح  األعامل  يف  املتنافسني  مع  والتنافس 

وحج ودعاء واإلحسان إىل اخللق، وغريها من أبواب اخلري، فبذلك نعيش 

علينا  وتتدفق  واألرض،  السامء  من  الربكات  تأيت  ومستقرة،  مطمئنة  حياة 

النعم واخلريات من حيث ال نحتسب.

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ   ڇ  قال اهلل عز وجل 

گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڇ 

سورة النحل ٩7. 

جاء يف التفسري امليرس حتت هذه اآليات: َمن عمل عمال صاحلًا ذكًرا كان 

أم أنثى, وهو مؤمن باهلل ورسوله, فلنحيينه يف الدنيا حياة سعيدة مطمئنة, ولو 

كان قليل املال, ولنجزينَّهم يف اآلخرة ثواب�هم بأحسن ما عملوا يف الدنيا. اه�

وقال اهلل عز وجل يف سورة اجلن ڇ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڇ اآلية:١٦-١7

من  الكفار  سار  لو  وأنه  اآليات:  هذه  حتت  امليرس  التفسري  يف  جاء 
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اإلنس واجلن عىل طريقة اإلسالم، ومل حييدوا عنها ألنزلنا عليهم ماًء كثرًيا، 

عنا عليهم الرزق يف الدنيا؛ لنختربهم: كيف يشكرون نعم اهلل عليهم؟  ولوسَّ

ومن ُيعرض عن طاعة ربه واستامع القرآن وتدبره والعمل به يدخله عذاًبا 

ا. اه� شديًدا شاقًّ

قال احلسن البرصي -رمحه اهلل-: لو استقاموا عىل طاعة اهلل، وما أمروا 

كان  إن  واهلل  احلسن:  يقول  ثم  هبا.  يغتنوا  حتى  األموال  هلم  اهلل  ألكثر  به 

أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم لكذلك، كانوا سامعني هلل مطيعني له، 



33

فتحت عليهم كنوز كرسى وقيرص. الدر املنثور )3٠5/8(.

نحن يف نعم وخريات كثرية، وهذا من فضل اهلل عز وجل علينا وعىل 

بالدنا، وال بد أن نقيد هذه النعم بشكر اهلل سبحانه وتعاىل، ونستعني هبا عىل 

طاعة الرمحن. فالنعم إن مل تقيد بالشكر والثناء عىل اهلل عز وجل رب�ام تزول 

ولو بعد حني، وكذلك ارتكاب الذنوب واملعايص رب�ام تكون سبب يف زوال 

النعم وحلول النقم:

َفاْرَعَها نِْعَمٍة  يِف  ُكنَْت  إَِذا 
 

 
النَِّعْم ُت��ِزي��ُل  امْلَ��َع��ايِص   إِنَّ 

  
اإِلَل��ِه بُِشْكِر  َعَلْيَها  َوَداِوْم 

 

 
النَِّقْم ي���ُع  رَسِ اإِلَل���َه   َف���إِنَّ 

  

أخواين وأخوايت ... إن تغيري النعم والربكة يف حياتنا ال يتم إال إذا غرينا 

من حالنا، فعندما نستبدل الطاعة باملعصية، واحلسنة بالسيئة، فإننا يف حقيقة 

األمر نعّجل عىل أنفسنا إلزالة النعم والربكة من حياتنا.

ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڇ  وجل  عز  اهلل  قال   

ڤ         ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ  

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ   ڇ األنفال: 

٥٣-٥٤
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قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه: خيرب تعاىل عن ت�امم عدله، وقسطه 

يف حكمه، بأنه تعاىل ال يغري نعمة أنعمها عىل أحد  إال بسبب ذنب ارتكبه، 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے    كام قال تعاىل: ڇ 

ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

ې  ې  ڇ الرعد:١١ 

حني  وأمثاهلم  فرعون  بآل  كصنعه  أي:  ڇ  ٿ   ٿ    ٿ   ڇ  وقوله 

كذبوا بآياته، أهلكهم بسبب ذنوهبم، وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم 

فيها فاكهني،  من جنات وعيون، وزروع وكنوز ومقام كريم، ونعمة كانوا 

وما ظلمهم اهلل يف ذلك، بل كانوا هم الظاملني.اه�



35

واحذر كل احلذر من أولئك القوم الذين يستغفرون بألسنتهم، وقلوهبم 

وأفعاهلم مرصة عىل املعايص والذنوب، فهذه توبة الكذابني واملستهزئني.

 قال الفضيل بن عياض رمحه اهلل تعاىل) استغفار بال إقالع توبة الكذابني( 

استغفر ومل  أن من  يعني:   ) استغفار  إىل  استغفارنا ذنب حيتاج   ( وقال آخر 

يرتك املعصية، فاستغفاره ذنب حيتاج إىل استغفار.

يقول  من  أو  مهلكة،  بدعة  عىل  مرص  وهو  اهلل  استغفر  يقول  كالذي 

اهلل  استغفر  يقول  كالذي  أو  والدخان،  املسكرات  يرشب  وهو  اهلل  استغفر 

وهو  اهلل  استغفر  يقول  الذي  ذاك  أو  واآلفات،  املخدرات  يتعاطى  وهو 

يتعامل بالربا، أو كالذي يقول استغفر اهلل وهو يرتكب فاحشة الزنا، أو من 
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يقول استغفر اهلل وهو يرسق ويغش يف جتارته، أو كالذي يقول استغفر اهلل 

وهو يتتبع النساء يف األسواق والطرقات.

الذنوب  عن  نقلع  أن   - وأخوايت  أخواين   - احلقيقي  االستغفار  إن 

احلسنات  مجع  خالل  من  اجلنان  إىل  ونسارع  وعمال،  قوال  واملعايص  

يأتينا من مصائب ومتاعب يف  وما  والشدة،  البالء  والفضائل، ونصرب عىل 

هذه احلياة الدنيا، ألهنا دار ابتالء واختبار.

وأن نقدم نية صاحلة صادقة أمام االستغفار، فاالستغفار يؤثر عىل حسب 

وحضوره  قلبه  قوة  وعىل  وجل،  عز  اهلل  من  قربة  مدى  وعىل  املستغفر،  نية 

وقت االستغفار، قال أحد الوعاظ: تذكر دائام – رعاك اهلل - أن االستغفار 

نية املستغفر، تستغفر لطلب مال، إلنجاب ولد، نجاح، توبة،  يؤثر حسب 

صادقة  لنية  االستغفار  حيتاج  وكذلك  اهلل،  بإذن  األثر  يكون  املستغفر  بنية 

وخملصة هلل، وأن تدرك معناه وأن تفهم املراد فالنية هلا أثرها يف حياتك كلها.

وأعلم أن اهلل ال خيلف امليعاد وإذا ختلف األثر فاعلم أن هناك أمرًا تسبب 

به، وأن االستغفار كالدعاء إما يأتيك ما طلبت، وإما يأتيك غري طلبك، وإما 

يرصف عنك سوءًا بسبب استغفارك، أو أن يدخر اهلل لك ما استغفرت ليوم 

القيامة فيجازيك جزاء الضعف عنده جل يف عاله. اه�
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عىل  فقط  املرء  يتكل  ال  أن  وهو  هام،  أمر  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 

البيت  يف  أجلس  يقول  فالذي  باألسباب،  األخذ  دون  والتوبة  االستغفار 

ألن  اليقظة،  أحالم  يف  يعيش  ربام  فهذا  االستغفار،  بفضل  رزقي  ويأتيني 

السامء ال متطر ذهبًا وال فضًة، وكذلك يدلل أنه مل يعرف حقيقة االستغفار 

وعالقته باحلركة لطلب الرزق.

فاهلل عز وجل يقول يف كتابة الكريم ڇ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڇ  الملك: ١٥.

واجتهدوا يف حتصيله من طرق  الرزق،  لطلب  مناكبها  فامشوا يف  نعم 

احلالل، ومع هذه احلركة لطلبه والسعي إليه ال ُينَس بلسم االستغفار والتوبة 

والبحث  السعي  يف  الربكة  كل  فالربكة  الطريق،  ويسهل  ذلك  يعّج�ل  فإنه 

واالجتهاد لطلب الرزق.

وقد حث نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم السعي يف طلب الرزق، وحفظ 

الزبري بن العوام ريض اهلل عنه قال: قال  الناس، فعن  ماء الوجه من سؤال 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) ألن يأخذ أحدكم أحبله فيأيت بحزمة من 

الناس  يسأل  أن  له من  اهلل هبا وجهه خري  فيكف  فيبيعها  حطب عىل ظهره 

أعطوه أم منعوا ( رواه البخاري
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إن مع حركة والسعي تكون الربكة يف طلب الرزق، وخاصة إذا مزج 

يسهل  مما  فهذا   ، وجل  عز  اهلل  عىل  والتوكل  والتوبة،  باالستغفار  ذلك 

ويعجل الرزق الواسع املبارك، ألنه هبذه الطريقة يكون طالب الرزق قد أخذ 

الرب  باألسباب مع اعتامده عىل مسبب األسباب ومغري األحوال أال وهو 

سبحانه وتعاىل

حق  اهلل  عىل  تتوكلون  أنكم  لو   ( قال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  فعن 

أمحد  رواه   ) بطانا  وتروح  مخاصا  تغدو  الطري  يرزق  كام  لرزقكم  توكله، 

والرتمذي وهو صحيح .
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فلو توكلنا عىل اهلل عز وجل حق توكله، وسعينا كام تسعى الطيور التي 

الطرق واألغصان، وتتعرض  للبحث عن رزقها، وتشق  الصباح  تبكر من 

للمخاطر من أجل حتصيل قوت يومها الذي كتبه اهلل هلا، لسهل اهلل لنا الرزق 

يف ذلك، وفتح علينا من اخلري والربكة يف أرزاقنا. 

   كيف سبيل النجاة من الفتن واملغريات؟؟

أهيا األفاضل: إن املسلم واملسلمة أمام هذه الفتن واملغريات التي تعرتيه 

مل  إن  يسلكه  الذي  الطريق  يف  ومتخبطا  حائرا  يصبح  الدنيا،  احلياة  هذه  يف 

يشمر عن ساعديه ملعرفة طريق احلق والصواب، ويبحث عن سبل السالم 

والنجاة والعافية من اآلفات واملهلكات.

وطلب  اخلري  يف  البعض  استغله  الذي  السالح  ذلك  اإلنرتنت  فمثال 

العلوم الرشعية والدنيوية, ومنهم اآلخر استغله يف الرش، فأصبح طريق جلمع 

تلك  وهتييج  املسئوليات،  يف  والتقصري  الوقت،  وتضييع  واآلثام،  السيئات 

الشهوة النائمة من خالل مشاهدة تلك الصور واألفالم اآلثمة، التي سقط 

فيها من سقط، ونجا من نجا.

فكم ضيعت من شاب بعد ما كان مستقيم؟ وكم أهلكت من فتاة بعد 

ما كانت صاحلة؟ وكم فككت من بيت بعد ما كان يرفرف فيه احلب الرائع؟ 
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األمل،  طول  غره  قد  احلالة  تلك  عىل  وهو  املنية  كأس  جترع  مغرور  وكم 

والعياذ باهلل. 

عن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

أخرجه مسلم. فعىل أي يشء  ما مات عليه (  يبعث كل عبد عىل   ( وسلم 

سوف يبعثون أولئك؟ أيبعثون وهم يشاهدون تلك الصور واألفالم اخلبيثة، 

وقد ُختم هلم بعمل يسء.. 

فال إله إال اهلل.

القلب الضعيف يف حرية من  املظلم، جتعل ذلك  الليل  إهنا فتن كقطع 
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يبيع  كافرا،  كافرا، ويميس مؤمنا ويصبح  املرء مؤمنا ويميس  فيصبح  أمره، 

دينه بعرض من الدنيا. والعياذ باهلل.

بالقرآن  التمسك  هو   - وأخوايت  أخواين   – كله  ذلك  من  والعصمة   

إىل  الدين، واملبادرة  والسنة، والعمل هبام يف مجع شؤون حياتنا، والتفقه يف 

األعامل الصاحلة، من دعاء وصالة وقراءة القرآن وذكر اهلل عز وجل وغريها 

من العبادات والفضائل التي وردت يف ذلك.

إن أفضل ما ُيستعان به عىل ترك املحرمات واملنهيات، واملنجي من الفتن 

واملوبقات، هو اللجوء إىل اهلل تبارك وتعاىل بالدعاء والذكر، وكثرة االستغاثة 
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به، وطلب منه املدد والعون للثبات عىل االستقامة، قال اهلل عز وجل ڇ ى  

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ڇ البقرة: ١٨٦.

وعن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

قال ) ما عىل األرض مسلم يدعو اهلل بدعوة إال آتاه اهلل تعاىل إياها أو رصف 

عنه من السوء مثلها ما مل يدع بإثم أو قطيعة رحم، فقال: رجل من القوم إذا 

نكثر، قال: اهلل أكثر ( رواه الرتمذي واللفظ له.

أوحال  نسقط يف  قلوبنا، وال  اهلل  يثبت  األدعية حتى  دائام هذه  ولنردد 

قلوبنا  ثبت  القلوب  مقلب  يا  اللهم  املهلكة:  والفتن  والذنوب  املعايص 

طاعتك  إىل  قلوبنا  رصف  واألبصار  القلوب  مرصف  يا  اللهم   ، دين   عىل 

ىئ   ىئ   ېئ    ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ڇ  ومرضاتك،  

ىئ  ڇ آل عمران: ٨

عىل  املحافظة  واملنهيات،  املحرمات  ترك  عىل  به  يستعان  مما  وكذلك 

الصالة بأركاهنا ورشوطها وسننها، فإن هلا دور يف حفظ النفس من الوقوع 

يف الفحشاء واملنكر.

وهل  عليها؟  املحافظني  من  أنت  وهل  ؟  الصالة  مع  أنت  فكيف 
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ۉ   ۅۉ   ۅ   ڇ  وجل  عز  اهلل  قال  أدائها،  عىل  احلرص  كل  حترص 

ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ڇالعنكبوت: ٤٥.

فالذي يصيل وال تنهاه صالته عن الفحشاء واملنكر، ينبغي عليه مراجعة 

نفسه، وتتبع أين اخلطأ يف ذلك!!؟ فربام مقرص يف بعض األمور يف الصالة!! 

وربام يصيل بال خشوع!! وربام ال يتم الركوع وال السجود!! 

يف  يتقلب  وقلبه  الصالة،  يف  واألدعية  املناجاة  من  ورد  بام  يتمتم  وربام 

الفواحش  مع  بجناحية  يفرفر  وربام  الدنيا،  وزخارف  وامللهيات  التجارة 

عن  تنهى  أن  الصالة  هلذه  فأّنا  باهلل،  والعياذ  الصالة  يف  وهو  واملنكرات 

الفحشاء واملنكر.

ومما يستعان كذلك به عىل ترك املحرمات واملنهيات، قراءة القرآن الذي 

قد هجره الكثري من املسلمني واملسلامت، وتأسف عندما تسمع أن فالن ال 

خيتم القرآن الكريم إال مرة واحدة يف السنة، بل البعض ربام وضع املصحف 

عىل خرقة من القامش داخل درج مكتبه، وربام غطاه الغبار من جراء ذلك، 

فهو ال يتعاهد قراءته وال فتحه. والعياذ باهلل.

إن قراءة القرآن الكريم – أهيا األخوة واألخوات - شفاء ملا يف الصدور، 

ورمحة وهدى تفضل اهلل عز وجل به للمؤمنني واملؤمنات، وجتارة لن تكسد 
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ولن هتلك، بل جيد ربحها يف الدنيا قبل اآلخرة، ففي الدنيا ما جيده من تيسري 

أموره، وحلول الربكة، وانرشاح الصدر، وزيادة اإليامن، وأما يف اآلخرة فام 

جيده من رضا ربه تبارك وتعاىل، والفوز بجزيل ثوابه، ودخول جنته. فنسأل 

اهلل اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل..آمني

قال اهلل عز وجل ڇ ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ڇ فاطر: ٢٩. 

وقال عز وجل ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    

ڑ  ک  ک   ک  ڇ يونس:5٧. وقال جل جالله ڇ ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڇ اإلرساء:8٢.

احلية  القلوب  وحترك  القرآن،  قراءة  يف  ترغب  النبوية  السنة  وجاءت 



45

لالجتهاد يف تعلمه وتعليمه، فعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة 

واحلسنة بعرش أمثاهلا ال أقول امل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم 

حرف ( رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح غريب.

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال )ما 

اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه فيام بينهم إال 

نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن 

عنده ( رواه مسلم وأبو داود وغريمها.

وعن أيب ذر ريض اهلل عنه قال قلت: يا رسول اهلل أوصني. قال )عليك 

عليك   ( قال  زدين.  اهلل  رسول  يا  قلت:   ) كله  األمر  رأس  فإنه  اهلل  بتقوى 

بتالوة القرآن فإنه نور لك يف األرض وذخر لك يف السامء ( رواه ابن حبان 

يف صحيحه يف حديث طويل.

كثرة  واملنهيات،  املحرمات  ترك  عىل  تعني  التي  األمور  من  وكذلك 

ذكر اهلل عز وجل، فهو من أفضل القربات، وأسهلها عىل املسلم واملسلمة، 

مجيع  يف  وجل  عز  اهلل  ذكر  فمن  القلب،  حضور  مع  باللسان  ذكر  وأفضله 

أحواله، ال جيد الشيطان مدخل إىل قلبه.
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وسوف يستشعر كذلك عظمة اهلل سبحانه وتعاىل وأنه معه يف كل وقت 

ومكان، مما سوف يمنعه من السقوط يف حفر املحرمات واملنهيات، فكلام هم 

بعمل معصية ونفسه األمارة تدعوا إىل ذلك والشيطان يزين يأيت ذكر اهلل عز 

وجل ويمنعه من ذلك.

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ                 ۇ   ۇ   ڇ  وجل  عز  اهلل  قال 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ڇ األحزاب: ٣٥. 

وقال عز وجل ڇ ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ڇ

 البقرة: ١٥٢. 

وقال تعاىل ڇ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  ڇ األحزاب:٤١.

وعن أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

) أال أنبئكم بخري أعاملكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري 

من إنفاق الذهب والورق وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فترضبوا أعناقهم 

يشء  ما  جبل:  بن  معاذ  قال   ) اهلل  ذكر  قال:  بىل،  قالوا  أعناقكم.  ويرضبوا 

أنجى من عذاب اهلل من ذكر اهلل ( رواه أمحد بإسناد حسن

فهو  واملنهيات،  املحرمات  ترك  عىل  يعني  وجل  عز  اهلل  ذكر  أن  وكام 

ابن عباس  املسلم واملسلمة، فعن  الطاعات ويسهلها عىل  كذلك يعني عىل 
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ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) من عجز منكم 

عن الليل أن يكابده وبخل باملال أن ينفقه وجبن عن العدو أن جياهده فليكثر 

ذكر اهلل ( رواه الطرباين والبزار واللفظ له.

املوقف  وتأمل هذا  يكلف يشء،  فهو ال  اهلل عز وجل،  ذكر  فأكثر من 

وأنت تقود مركبتك، ووقع زحام شديد يف الطريق، فربام تتأخر نصف ساعة 

ترفع  سوف  كم  ترى  يا  الوقت،  هذا  يف  الذاكرين  من  كنت  فلو  ساعة،  أو 

رصيدك من احلسنات؟ استشعر هذا وال تضيع تلك األج���ور 
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وعلينا أن نعلم مجيعا أن النفس إن مل نشغلها باحلق شغلتنا بالباطل وال 

بد، فالذي يعيش يف فراغ، وركود يف عمل الطاعات، لن هتدى له نفسه حتى 

تصده عن ذكر اهلل عز وجل، وتدعوه إىل فعل املحرمات واملنهيات من رشب 

الزنا وعمل قوم لوط، وارتكاب  املسكرات والدخان، والسقوط يف وحل 

جريمة الرسقة، وغريها من اآلفات واملهلكات.

فإذن عليك – يا ابن اإلسالم - أن تشغل نفسك بام سوف يعود عليها 

بالنفع واألجر الكبري، وأن حتذر كل احلذر من أبواب اهلالك والضياع.

*   *   *   *

إن أمجل ما خيتم به هذا الكتيب املتواضع أن نذّك�ر األخوة واألخوات 

بآثار ونتائج االستغفار من خالل هذه القصص التي وقعت لبعض أولئك 

الذين سلكوا طريق التوبة واالستغفار وأكثروا منه.

كيف أنه تفتحت هلم األبواب املغلقة، وجاءهتم اخلريات والربكات من 

حيث مل حيتسبوا، وتغريت حياهتم من أسوى إىل أفضل، مما يدلل عىل فضل 

أن  فعلينا  األفراد واملجتمعات،  باب مهم يف حياة  وأنه  والتوبة،  االستغفار 

نعود ألسنتنا عىل اللهج بذكر اهلل عز وجل، واإلكثار من االستغفار يف الليل 

والنهار.
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روى أبو حنيفة يف مسنده عن جابر بن عبد اهلل –ريض اهلل عنه- أنه جاء 

رجل إىل النبي  فقال: يا رسول اهلل: ما رزقت ولدَا قط وال ولد يل فقال رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) فأين أنت من كثرة االستغفار وكثرة الصدقة ترزق 

هبام ( فكان الرجل يكثر الصدقة واالستغفار.. قال جابر: فولد هلذا الرجل 

تسعة ذكور. انظر مسند حنيفة، رشح مال عىل القارئ.

*   *   *   *

كانت  سلعة  لبيع  السوق  إىل  اإلخوان  أحد  ذهب  أخرى:  قصة  وهذه 

للبيع  املعّد  املكان  يف  جلس  واملشرتين،  بالباعة  مزدمحًا  السوق  كان  معه، 

وعرض سلعته للبيع، وجلس بجوارها.

ومر وقت طويل والناس ال يقبلون عىل سلعته، يأيت الناس إليه ينظرون 

إىل السلعة ثم ينرصفون، كان بحاجة شديدة إىل النقود، والبد له من بيع هذه 

بالضيق  الرشاء، شعر  يريد  أحد  الوقت وال  لديه، طال  تتوفر  السلعة حتى 

وأخذ يفكر ماذا يفعل؟

 وفجأة جاء يف فكره حديث سمعه من إمام املسجد يقول: قال رسول 



50

اهلل صىل اهلل عليه وسلم  : "من أكثر االستغفار جعل اهلل له من كل هم فرجًا، 

للسانه  العنان  أطلق  حيتسب"،  ال  حيث  من  ورزقه  خمرجًا،  ضيق  كل  ومن 

وقلبه ، وأخذ يلهج باالستغفار.

يريد  هذا  إيلَّ  الناس  أقبل  حتى  باالستغفار  بدأت  إن  ما  واهلل  يقول:   

رشاءها، واآلخر يريدها لنفسه هذا يزيد يف السعر واآلخر يزيد عليه حتى 

طابت نفيس، وبعت سلعتي واحلمد هلل، وأخذت النقود ورجعت إىل بيتي 

وعيناي تفيض من الدمع ألنني فرطت كثريَا يف هذا الكنز الثمني "االستغفار" 

فاحلمد هلل رب العاملني.
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يشكو  إليه  جاء  رجاَلً  أن  اهلل  رمحه  البرصي  احلسن  عن  يروى  ومما 

اهلل.  استغف�ر  له:  فقال  الفق�ر،  آخر  وشكا  اهلل،  استغفر  له:  اجلدوب�ة فقال 

وق�ال له آخر: ادع اهلل أن يرزق�ني ولدًا فقال له: استغف�ر اهلل، وشكا آخر 

جفاف بستان�ه فقال له :استغف�ر اهلل.

فقلن�ا له يف ذلك، فقال: ما قلت م�ن عندي شيئًا، إن اهلل تع�اىل يقول يف 

سورة ن�وح ڇ ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ڇ

سورة نوح ١٠-١٢.

*   *   *   *

عجز  وقد  له  يولد  ال  عقياًم  كان رجل  أنه  تذكر  التي  اللطائف  ومن 

فق�ال: عليك�م  العلامء  أحد  ، فسأل  األدوي�ة  األطب�اء عن عالجه وبارت 

بكثرة االستغفار صباح مس�اء فإن اهلل ق�ال عن املستغفري�ن ڇ پ  پ  

الذري�ة  اهلل  عليهن فرزقه  وداوم  االستغفار  من  الرجل  هذا  فأكث�ر  ڇ  پ  

الصاحلة.

*   *   *   *
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عن  تبحث  وكانت  الدراسة  أهنت  قد  أهنا  األخوات  أحدى  وقالت 

وظيفة تناسب أنوثتها وبعيدا عن االختالط، فتقول جلست استغفر واذكر 

اهلل بعد صالة الفجر ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم تقول: بعد شهرين تقريبا 

حصلت عىل وظيفة.

*   *   *   *

وهذا رجل كان عنده قضية سياسية وادخل السجن يف دولة عربية، ثم 

شهور  احلكم  كان  قد  هنار،  ليل  اهلل  استغفر  جلست  السجن  يف  وأنا  يقول 

فقط  وليس  عني،  أفرج  استغفر  وأنا  أشهر  ثالثة  بعد  ثم فقط  كثرية،  كثرية 

هذا، بل طلبني احد األخيار واألثرياء وأعطاين مبلغ كبري، وكان حايل يسء 

فليس لدي مال، وقد فرج اهلل عيل مهي.
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وإليكم آخر كلامت يف هذه الوريقات املتواضعة، فإين أمهس يف أذن كل 

مسلم ومسلمة أنه لو ُألف ما ُألف من الكتب واملجلدات لرشح االستغفار 

وفضله وآثاره الطيبة عىل حياة الفرد واملجتمع، فإنه لن يوىف حقه يف ذلك.

هلذا جاءت هذه الرسالة القصرية التي خرجت من القلب لتكون فقط 

بذرة تزرع يف قلب املسلم واملسلمة ) وكام يقال ما كان هلل بقي ( ثم يأيت من 

يسقيها ويرعاها حق رعايتها ملن أحيا اهلل قلبه باإليامن والنور ولو كان املرء 

نفسه.

يف  النتائج  تستعجل  ال  أن  اجلانب  هذا  يف  املهمة  األمور  من  وكذلك 

االستغفار، فربام األثر يأيت رسيعا وتتحسن األمور، وربام يتأخر قليال لوجود 

إليك، وربام خيفف عليك بالء شديد ال  نازل  ُيدفع عنك رش  موانع، وربام 

باالستغفار  التزمت  إن  كبري  وأجر  عميم  خري  يف  فأنت  حتمله،  تستطيع 

وواظبت عليه.

ولتحقيق  معينة،  ملدة  االستغفار  يكون  أن  من   - اهلل  رعاك   – وانتبه 

مطالب دنيوية وتيسري أمر ما، ثم إن حتقق املراد وفتح الباب نرتك االستغفار 

ونرجع إىل ما كنا عليه، فهذا خطأ وتقصري يف حق االستغفار والتوبة.

حق  وجل  عز  اهلل  معرفة  وعدم  التوحيد  ضعف  عىل  كذلك  ويدلل 
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كاملاء  والتوبة  االستغفار  وأجعل  املحظور،  هذا  يف  تقع  وال  فانتبه  املعرفة، 

والطعام واهلواء الذي ال تستغني عنه، بل اعلم أن االستغفار والتوبة وعمل 

الطاعات يعترب غذاء الروح، وهبا تنتعش حياة القلب والوجدان، وتعيش يف 

طمأنينة وسعادة . 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني، وآخر دعوانا أن 

احلمد هلل رب العاملني.
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